
1 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 11 
รายการ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานของส านักปลัด

2,265.00         2,265.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                       
โดย นางสาวนวรัตน์ พรมทอง
เสนอราคา 2,265 บาท

ร้านแสงศรี                              
โดย นางสาวนวรัตน์ พรมทอง       
ราคา 2,265 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 062/64ลว
 16/11/63

2 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพ่ือใช้ในกิจกรรม
บ ารุงรักษาสถานท่ีส่ิงปลูกสร้างภายใน       เข
ตอบต.(กองช่าง)

850.00            850.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท วิเศษวัฒนาค้าวัสดุ จ ากัด 
โดย นางกนิษกานต์ ฤกษ์วรารักษ์
เสนอราคา 850 บาท

บริษัท วิเศษวัฒนาค้าวัสดุ จ ากัด      
โดย นางกนิษกานต์ ฤกษ์วรารักษ์      
ราคา 850 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 063/64ลว
 16/11/63

3 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานบันทึกข้อมูล ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 
(ส านักปลัด)

         8,000.00 8,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวลักขณา แดงบุญเรือง   
เสนอราคา 8,000 บาท

นางสาวลักขณา แดงบุญเรือง        
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 067/64ลว
 26/11/63

4 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานธุรการ  ประจ าเดือน ธันวาคม 2563    
(ส านักปลัด)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวคชาภรณ์ แจ่มอ าพร 
เสนอราคา 7,000 บาท

นางสาวคชาภรณ์ แจ่มอ าพร         
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 068/64ลว
 26/11/63

5 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท า
ความสะอาดสถานท่ีอาคารส านักงาน 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 (ส านักปลัด)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นางรัศม์ิภัชสรณ์ ยินดี           
เสนอราคา 7,000 บาท

นางรัศม์ิภัชสรณ์ ยินดี                 
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 069/64ลว
 26/11/63

6 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ัวไป
ในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 (ส านักปลัด)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายศิริศักด์ิ เพ็งแจ่มศรี          
เสนอราคา 7,000 บาท

นายศิริศักด์ิ เพ็งแจ่มศรี               
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0070/64
ลว 26/11/63

7 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ัวไป
ในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 (ส านักปลัด)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวิทัต หม่ืนไธสง              
เสนอราคา 7,000 บาท

นายวิทัต หม่ืนไธสง                   
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0071/64
ลว 26/11/63

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ส าดับ
  ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

       ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา     
  ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



8 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ัวไป
ในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 (ส านักปลัด)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอินทัส ถนอมผิว             
เสนอราคา 7,000 บาท

นายอินทัส ถนอมผิว                 
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0072/64
ลว 26/11/63

9 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ัวไป
ในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 (ส านักปลัด)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพนธ์ มาลาค า          
เสนอราคา 7,000 บาท

นายสิทธิพนธ์ มาลาค า                
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0073/64
ลว 26/11/63

10 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งาน ขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2563  (ส านักปลัด)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวฐาปาณีย์ ป่ินเพ็ชร      
เสนอราคา 8,000 บาท

นางสาวฐาปาณีย์ ป่ินเพ็ชร            
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0074/64
ลว 26/11/63

11 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท า
ความสะอาดสถานท่ีอาคารส านักงาน 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 (ส านักปลัด)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวย้ิม เกสร                
เสนอราคา 7,000 บาท

นางสาวย้ิม เกสร                     
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0075/64 
ลว 26/11/63

12 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านเดือน 
ธันวาคม 2563 จ านวน 31 วันๆละ  7 ฉบับ 
(ส านักปลัด)

2,170.00         2,170.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอนงค์ศิลป์                    
โดยนางเฟ่ืองฟ้า อินทรประสงค์  
เสนอราคา 2,170 บาท

ร้านอนงค์ศิลป์                        
โดยนางเฟ่ืองฟ้า อินทรประสงค์      
ราคา 2,170 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 0076/64
ลว 26/11/63

13 จัดซ้ือน้ าด่ืมบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร จ านวน 
15 ถัง ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       
(ส านักปลัด)

450.00            450.00        เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าด่ืมธารทอง              
โดย นายวิรัช งามเลิศ           
เสนอราคา 450 บาท

หจก.น้ าด่ืมธารทอง                     
โดย นายวิรัช งามเลิศ               
ราคา 450 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 0077/64
ลว 26/11/63

14 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
(ภายนอกสถานท่ี)  ประจ าเดือน ธันวาคม 
2563(กองคลัง)

4,000.00         4,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวิทัศน์ กุลทอง             
เสนอราคา 4,000 บาท

นายวิทัศน์ กุลทอง                    
ราคา 4,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0078/64
ลว 26/11/63

15 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ัวไป
ในส่วนงานของพัสดุและทรัพย์สิน ประจ าเดือน
 ธันวาคม 2563 (กองคลัง)

9,000.00         9,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี ผ่องโอสถ        
เสนอราคา 9,000 บาท

นางสาววารุณี ผ่องโอสถ              
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0079/64
ลว 26/11/63



16 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2563 (กองคลัง)

7,500.00         7,500.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ คงพืช         
เสนอราคา 7,500 บาท

นางสาวจุฑามาศ คงพืช               
ราคา 7,500 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0080/64
ลว 26/11/63

17 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานด้าน
วิชาการคลัง ประจ าเดือน ธันวาคม 2563    
(กองคลัง)

10,000.00       10,000.00    เฉพาะเจาะจง นาง จารุวรรณ ม่ันใจ           
เสนอราคา 10,000 บาท

นาง จารุวรรณ ม่ันใจ              ราคา
 10,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0081/64
ลว 29/10/63

18 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563        
(กองคลัง)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาววิสุดา อ่อนโส            
เสนอราคา 7,000 บาท

นางสาววิสุดา อ่อนโส                 
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0045/64 
       ลว 29/10/63

19 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานผู้ดูแล
เด็กในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน ธันวาคม  2563  (กอง
การศึกษาฯ)

9,000.00         9,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ศรี    
เสนอราคา 9,000 บาท

นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ศรี          
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0086/64
ลว 26/11/63

20 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานผู้ดูแล
เด็กในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน ธันวาคม 2563  (กอง
การศึกษาฯ)

9,000.00         9,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวนพรพี ทองแท้         
เสนอราคา 9,000 บาท

นางสาวนพรพี ทองแท้                
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0087/64 
ลว 26/11/63

21 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กเล็กในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน ธันวาคม 
2563  (กองการศึกษาฯ)

9,000.00         9,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา จีระประภา   
เสนอราคา 9,000 บาท

นางสาวอังคณา จีระประภา       ราคา
 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0088/64
ลว 26/11/63

22 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
แม่บ้านในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ไผ่จ าศีลประจ าเดือน ธันวาคม 2563  
(กองการศึกษาฯ)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย์ พันธรักษา     
เสนอราคา 7000 บาท

นางสาวพรทิพย์ พันธรักษา         
ราคา 7000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0089/64
ลว 26/11/63



23 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานธุรการ  ประจ าเดือน ธันวาคม 2563    
(กองการศึกษาฯ)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นางพรธิพัชร ศุกรเสพย์        
เสนอราคา 7,000 บาท

นางพรธิพัชร ศุกรเสพย์            ราคา
 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0090/64
ลว 26/11/63

24 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยประจ าเดือน ธันวาคม 
2563    (กองช่าง)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายแทน ขวัญเมือง              
เสนอราคา 7,000 บาท

นายแทน ขวัญเมือง                ราคา
 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0091/64 
ลว 26/11/63

25 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานดูแล
สวนสาธารณะประจ าเดือน ธันวาคม 2563   
(กองช่าง)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม ปัทมโรจน์        
เสนอราคา 7,000 บาท

นายบุญธรรม ปัทมโรจน์            
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0091/64
ลว 26/11/63

26 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ีต้อง
ใช้แรงงานท่ัวไป เช่น ดูแลรักษาสนามหญ้า 
ตัดต้นไม้ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 (กอง
ช่าง)

8,000.00         8,000.00      เฉพาะเจาะจง นายไพรัตน์ วัยวัตร์              
เสนอราคา 8,000 บาท

นายไพรัตน์ วัยวัตร์                    
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0092/64
ลว 26/11/63

27 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ีต้อง
ใช้แรงงานท่ัวไป เช่น ดูแลรักษาสนามหญ้า 
ตัดต้นไม้ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 (กอง
ช่าง)

8,000.00         8,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย เอ่ียมสอาด        
เสนอราคา 8,000 บาท

นายอ านวย เอ่ียมสอาด               
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0093/64
ลว 26/11/63

28 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน ช่าง
ไฟฟ้า ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 (กองช่าง)

9,000.00         9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายส ารวย ส าราญสุข            
เสนอราคา 9,000 บาท

นายส ารวย ส าราญสุข             ราคา
 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0094/64
ลว 26/11/63

29 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานดูแล
สวนสาธารณะประจ าเดือน ธันวาคม 2563   
(กองช่าง)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นางระเบียบ ชาวปลายนา         
เสนอราคา 7,000 บาท

นางระเบียบ ชาวปลายนา         ราคา
 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0095/64 
ลว 26/11/63

30 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยประจ าเดือน ธันวาคม 
2563 (กองช่าง)

7,500.00         7,500.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมาลี พรหมเมศร์         
เสนอราคา 7,500 บาท

นางสาวสุมาลี พรหมเมศร์         ราคา
 7,500 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0096/64
ลว 26/11/63



รวม      201,735.00  201,735.00


